
 

 

  

दिल्लीत फटाके दिक्रीिर सिोच्च न्यायालयाची बंिी 
०१. सिोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि एनसीआर (नॅशनल कॅदिटल ररजन) मधील फटाकयांच्या दिक्रीिर बिंी 

आिली आहे.  
 

०२. दििाळीच्या काळात फटाकयांमुळे दिल्ली आणि एनसीआरमधील प्रिषूिात मोठी िाढ झाली होती. त्यामुळेच 

सिोच्च न्यायालयाने आता दिल्ली आणि िररसरातील फटाकयाचं्या दिक्रीिर बिंी घातली आहे. ही बंिी दकती 

कालािधीियंत असेल, हे सिोच्च न्यायालयाने स्िष्ट केलेले नाही. 
 

०३. सिोच्च न्यायालयाने या प्रकरिात कें द्रीय प्रिषूि दनयंत्रि मंडळाला फटाकयांमधील घटकांबद्दलचा अहिाल 

िेण्यास सांदितले आहे. तीन मदहन्यात अहिाल सािर करण्याचे आिेश सिोच्च न्यायालयाकडून कें द्रीय प्रिषूि 

दनयंत्रि मंडळाला िेण्यात आलेत. 
 

०४. दिल्ली अनेक दििस धुरात हरिून िेल्याने राष्टर ीय हररत लिािाने प्रकरि िंभीरििे घेतले. िररस्स्िती भीषि 

बनल्याने हररत लिािाने दिल्ली सरकारला चांिलेच फटकारले होते. 
 

 

 

िंतप्रधान िीक दिम्यात महाराष्टर िेशात अव्िल 

०१. राज्यातील शेतकऱयांनी मोठा प्रततसाि दिल्याने िंतप्रधान िीक दिमा योजनेमध्ये िेशभरामध्ये महाराष्टर ाचा 

क्रमांक अव्िल आला. राज्यातील सुमार े६७ लाख शेतकऱयांनी सुमार ेसतरा हजार कोटी रुियांचे दिमा संरक्षि 

काढले आहे. 

 

०२. २०१६च्या खरीि हिंामासाठी िेशातील ३ कोटी २६ लाख शेतकऱयांनी िंतप्रधान िीक दिमा योजनेचा 

लाभ घेतला. त्यामध्ये एकटय़ा महाराष्टर ातील ६६ लाख ७९ हजार शेतकऱयांचा समािेश आहे. हे प्रमाि िीस 

टककयांहून अतधक आहे.  
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०३. या योजनेत प्रामुख्याने मराठिाडा, खानिेश ि दििभाातील शेतकऱयांचा मोठा सहभाि आहे. 

आत्महत्याग्रस्त असलेल्या उस्मानाबाि, यितमाळ, लातूर, बीडसारख्या जजल्हय़ांमध्ये सरासरी ९० 

टककयांहून अतधक शेतकऱयांना दिमा संरक्षिाखाली आिजूान आिले आहे.  
 

०४. २००८ ते २०१४ या िाच िषांमध्ये महाराष्टर ातील २२ हजार हेकटर शेतीिर औद्योदिकीकरिाने िंडांतर 

आिल्याची मादहती राज्यसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात दमळाली. िसुरीकडे आसाम, िंजाब आणि झारखंड 

आिी राज्यांमध्ये शेतीचे के्षत्र आश्चयाकारकरीत्या िाढले. 
 

 

 

कयबुाचे माजी राष्टर ाध्यक्ष दफडेल कॅस्टर ो यांचे दनधन 

०१. कयबुाचे माजी िंतप्रधान आणि क्रांततकारी नेते दफडेल कॅस्टर ो यांचे शदनिारी दनधन झाले. ते ९० िषांचे 

होते. कयबुन क्रांतीचे प्रिेते दफडेल कॅस्टर ो यांचे दनधन झाल्याचे कयबुाच्या राष्टर ाध्यक्षांकडून जाहीर करण्यात 

आले.  
 

०२. दफडेल कॅस्टर ो यांनी १९५९ ते १९७६ या काळात कयबुाचे िंतप्रधानिि तर १९७६ ते २००८ या 

काळात कयबुाचे राष्टर ाध्यक्षिि भुषदिले. कयबुात कम्यदुनस्ट राजिटीचा एकछत्री अंमल प्रस्िादित करण्यात 

दफडेल कॅस्टर ो यांनी महत्त्ििूिा भूदमका बजािली होती.  
 

०३. १९५९ साली चे िव्हेरा यांच्या सािीने कॅस्टर ो यांनी कयबुातील बॅततस्ता यांची अमेररकाधाजजािी राजिट 

उलिून टाकली. कॅस्टर ो हे कयबुाचे अध्यक्ष बनले आणि चे िव्हेरा हे मंदत्रििी दिराजमान झाले.  
 

०४. सत्ता हाती आल्यानतंर िुढल्याच िषी या कॅस्टर ो यांनी कयबुातील सिा अमेररकी कंिन्यांचे राष्टर ीयीकरि 

करून अमेररकेचा राि ओढिून घेतला.  
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०५. अमेररकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जनरल आयसेनहॉिर यांनी संतािून त्या िेळी कयबुािर आर्थिक दनबंध 

घातले आणि राजनतैतक संबधंही तोडून टाकले होते. मात्र, दफडेल कॅस्टर ो यांच्या नेतृत्त्िामुळेच कयबुा हा 

लहानसा िेश बलाढ्या अमेररकेला िुरून उरला होता. 

 

०६. जिभरात चर्चचल्या िेलेल्या या क्रांतीनतंर तब्बल अधाशतकाहून अतधक काळ दफडेल यांनी कयबुािर 

अतधराज्य िाजिले. २००८ साली प्रकृतीच्या कारिास्ति आिले धाकटे बधूं राउल कॅस्टर ो याचं्याकडे त्यानंी 

कयबुाची धुरा सोििली होती.  
 

०७. कयबुात क्रांती घडिण्यासाठी त्यांना चे िव्हेरा यांची साि दमळाली. चे आणि दफडेल हे १९५५ मध्ये 

भेटले. त्याची दिचारधारा समान होती. त्यामुळे िव्हेरा यांनी कॅस्टर ो यांच्या क्रांती िटात सहभािी होण्याचे मान्य 

केले. िव्हेरा हा नेता डािा होता. दिशेष म्हिजे कयबुा ही त्याची मायभूमी नव्हती. तरीही त्याने कयबुन क्रांतीत 

सहभाि घेतला होता.  
 

०८. १९८९ साली बर्ललनची भभत कोसळली आणि शीतयदु्धाची अखेर झाली. िरम्यान जजमी काटार आणि 

त्यािुढील काळात दबल क्लिंटन यांनी कयबुन जनतेला अमेररकेत येण्यासाठी उते्तजन दिले आणि त्याबाबतचे 

र्ननबधही सैल केले.  
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०९. तरीही ते िूिाििे उठिले जाण्यासाठी २०१४ सालाची अखेर उजाडािी लािली. ही एका अिााने 

अमेररकेची माघार होती. अमेररकेच्या नाकीनऊ आििाऱया कॅस्टर ो यांचे दनधन झाले आणि एका क्रांततििााची 

अखेर झाली. 
 

 

 

कमार जािेि बाजिा िादकस्तानचे निे लष्करप्रमुख 

०१. काश्मीर आणि उत्तर भािातील समस्यांचा चांिला अनभुि असलेल्या कमार जािेि बाजिा यांची 

िादकस्तानच्या लष्कर प्रमुखििी दनयकु्ती करण्यात आल्याचे िृत्त िादकस्तानी मीतडयाने दिले आहे. िादकस् तानचे 

लष् कर प्रमुख राहील शरीफ २९ नोव् हेंबरला दनिृत् त होत आहेत.  

 

०२. निीन लष्कर प्रमुखििासाठी चार नािांची चचाा होती. त्यात जुबरै हयात, इश्फाक निीम अहमि, जािेि 

इकबाल रामिे आणि कमार जािेि याचंी नािे आघाडीिर होती. अखेर कमार जािेि यांची निीन 

लष्करप्रमुखििी ििी लािली.  
 

०३. नव्याने दनयकु्त झालेल्या कमार जािेि याचंा काश्मीर आणि उत्तर भािातील समस्यांचा िाडंिा अनुभि 

आहे. जनरल कमार जािेि बाजिा रािळक्लिडी तुकडीचे कमांडर होते. ते टर ेक्लनि आणि मूल्यमािन दिभािाचे 

महादनरीक्षक म्हिून कायारत होते. बाजिा हेही ऑिस्ट २०१७ मध्ये दनिृत्त होिार आहेत. 
 

 

 

सतचन ससिचा सुििा‘िंच’! 

०१. कदनष्ठ दिश्व असजकयिि स्िधेतील कांस्यििक दिजेत्या सतचन ससिने रणशयात सुरू असलेल्या एआयबीए 

यिुा दिश्व असजकयिि स्िध्रेत ४९ दकलो िजनी िटात सुििा'िंच' मारला. सतचनने कयबुाचा राष्टर ीय दिजेता जॉजा 

दग्रननचा ५-० असा िराभि केला.  
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०२. या स्िधेत सुििाििक सजकिारा समीर हा ततसरा भारतीय खेळाडू आहे. या स्िधेत भारताला प्रत्येकी एक 

सुििा आणि कांस्यििकािर समाधान मानािे लािले. नमन तन्िरला ९१ दकलो िजनी िटाच्या उिांत्य फेरीत 

िराभि ित्करािा लािला आणि त्याला कांस्यििकािर समाधान मानािे लािले. 
 

०३. यािूिी भारताने २०१४ साली एक कांस्यििकच सजकले होते. सतचनने या सुििाकामदिरीसह िोकचोम 

नानाओ ससि आणि दिकास कृष्िन यांच्या यािीत स्िान िटकािले. नानाओने २००८ साली ४८ दकलो िजनी 

िटात, तर दिकासने २०१०साली िेल्टरिेट िटात सुििाििक सजकले होते. 
 

 

 

डॉ. अदनल भारद्वाज यांना ईन्रोजसस िुरस्कार 

०१. ग्रहांच्या संशोधनात ज्या मोजकया भारतीय िैज्ञादनकांनी मोलाचे संशोधन केले आहे, त्यात दिक्रम 

साराभाई अिकाश कें द्राच्या स्िेस दफजजकस लॅबोरटेरीचे संचालक डॉ. अदनल भारद्वाज यांचा समािेश आहे. 

त्यांना यंिा भौततकशास्त्रात प्रततष्ठेचा इन्फोजसस िुरस्कार जाहीर झाला आहे. 

 

०२. उत्तर प्रिेशात जन्मले असले तरी िेली िोन िशके संशोधनाच्या दनदमत्ताने केरळ हीच त्यांची कमाभूमी 

आहे. मंिळ ि िुरूचा चंद्र यरुोिा यांच्या िायरुूिातील िातािरिाचा अभ्यास त्यांनी केला आहे. त्यांच्या मते 

त्यातून या िोन दठकािी जीिसृष्टीची शकयता नसली, तरी ग्रहमालेची उत्ित्ती कशी झाली यािर प्रकाश िडू 

शकतो.  
 

०३. भारद्वाज हे मासा एकसोस्फेररक न्यूटरल कम्िोजझशन अ ॅनलायझर या प्रयोिात मखु्य संशोधक आहेत. चंद्रा 

अ ॅटमॉस्फेररक कम्िोजझशन एकसप्लोरर या चांद्रयान िोनमधील प्रयोिाची जबाबिारीही त्यांच्यािर आहे.  
 

०४. आंतरराष्टर ीय िातळीिर चंद्रा क्ष दकरि िबुीि, हबल िबुीि, न्यूटन एकसर ेिबुीि तसेच भारतातील 

जीएमआरटी रतेडओ िबुीि या प्रकल्िातही त्यांनी काम केले आहे. अनेक आंतरराष्टर ीय दनयतकाललकांचे अततिी 
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संिािक म्हिून काम करतानाच त्यांनी एकूि १२० शोधदनबधं ललदहले आहेत. भारतातील अनेक अिकाश 

संशोधन मोदहमांच्या दनयोजन सदमत्यांिर त्यांनी काम केले.  
 

०५. आताचा िुरस्कार त्यांना चांद्रयान १ ि मंिळ मोदहमेतील काही प्रयोिांसाठी िेण्यात येत आहे. ग्रह 

संशोधनातून िृथ्िीची दनर्नमती ि आिामी काळात होिार ेत्यातील बिल यािर प्रकाश िडतो, त्यामळेु त्यांचे 

संशोधन त्या दृदष्टकोनातून महत्त्िाचे मानले जाते.  
 

०६. यािूिी त्यांना शातंतस्िरूि भटनािर िुरस्कारासह अनेक मानाचे िुरस्कार दमळाले आहेत. 
 

 

 

ज्येष्ठ ित्रकार दिलीि िाडिािकर यांचे दनधन 

०१. ज्येष्ठ ित्रकार ि दिचारिंत दिलीि िाडिािकर यांचे शुक्रिारी दनधन झाले. ते ७२ िषांचे होते. 

 

०२. आंतरराष्टर ीय घडामोडींचे ते अभ्यासक म्हिून िररचीत होते. णशिाय, त्यांचा काश्मीर प्रश्नाबाबतचा 

अभ्यासही िाढा होता. 

 

०३. िाडिािकर यांचा १ मे १९४४ रोजी जन्म झाला होता. फर्गयुासन कॉलेजमधून त्यांनी राज्यशास्त्राची िििी 

प्राप्त केली होती. रान्समधून दिर्गिशान ि िटकिा लेखन िििी दमळिली होती.  
 

०४. त्यांनी ियाच्या २४ व्या िषी ित्रकाररतेला सुरुिात केली होती. सन १९७८ ते १९८६ या काळात त्यांनी 

यनेुस्कोमध्ये आंतरराष्टर ीय लोकसेिा अतधकारी म्हिून काम िादहले होते. रान्सने २००२ मध्ये िाडिािकरांना 

ित्रकाररतेतील योििानाबद्दल दिशेष िुरस्काराने िौरदिण्यात आले होते. 
 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

http://www.mpscacademy.com/

